
AANDACHT …AANDACHT 
Ben je ook fan van dE Elstenaar maar vind je het jammer dat het exemplaar dat 
in je bus valt een zwart/wit-exemplaar is, dan heeft de redactie goed nieuws.  Je 
begrijpt allicht wel dat het financieel onmogelijk is om in elke Elsterse 
brievenbus een kleuren-exemplaar te deponeren, maar ….  Nu de meesten onder 
ons over een e-mailadres beschikken, volstaat het om een e-mailtje te sturen 
naar redactie@deelstenaar.be met als onderwerp ‘Digitale dE Elstenaar in kleur’.  
Je gegevens worden opgenomen in een databank zo dat je in het vervolg niet alleen een 
zwart/wit-exemplaar in je brievenbus ontvangt maar tevens een digitaal exemplaar in kleur in je 
electronisch brievenbus zal vinden !   

ALTIJD GRATIS	 	 JUNI  2016

Agenda 
zomer 2016

Zon 12 juni             DorpsONTBIJT 

 22- 31 juli              Kamp KSA 

Zon 31 juli              Bezoekdag KSA 

Zon 28 aug             DorpsDAG 

Zat  3(?) sep            Soirée Tropical 

Zon 9 okt                 Sarah D’Hondt 

Vrij 2 dec                 Toneelgroep Elsuth 

Zat 3 dec                      speelt voor u 

Zon 4 dec                       “ De Seut “ 

Vrij 9 dec                  van Peter Kremel 

Zat 10 dec                    in de dorpszaal 

Hallo Elstenaars 

Zoals je hiernaast in de ‘Agenda’ al kan 
zien zijn er de komende weken en 
maanden terug heel wat activiteiten te 
beleven in ons dorp. 

Er was de afgelopen winter eveneens 
heel wat te beleven.  Je vindt op de 
volgende bladzijden een verslag over 
onder meer de voorbije kunstten-
toonstelling Alnetum, de herinwijding 
van de Sint-Apolloniakapel, de hulde 
gebracht aan onze 90-jarige vroegere 
dorpspastoor, enz. 

Verder hebben we een aantal vaste 
rubrieken zoals, een foto uit de oude 
doos, een lezersrubriek, een fotozoek-
tocht, een Elsterse vereniging die zich 
voorstelt, een amalgaam van Elsterse 
woordjes, een zoekertje en nog zoveel 
meer. 

Nu de weergoden ons tijdens het 
voorbije Hemelvaart weekend reeds 
een voorsmaakje gaven van hoe de 
zomer van 2016 er zou kunnen uitzien, 
zijn we er van overtuigd dat vele 
enthousiaste Elstenaars (“oude en 
nieuwe !”) opnieuw zullen van de partij 
zijn op de activiteiten van ons dorp.  

De redactie
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• • •

12 DECEMBER 2015

KERSTMARKT ELST

Na een heerlijke misviering, voorgegaan door priester 
Alexander, en mee verzorgd door de juffen en de leerlingen 
van Het Groene Lilare in Elst, volgde de stem-
mige kerstmarkt. 

Waar de ouders, grootouders, meters, peters en anderen 
volop de kans kregen om de kunstwerken van hun kindjes te 
bewonderen en aan te kopen. 

En op de diverse standjes te genieten van veel lekkers, 
vloeibaar én vast. 

• • •

16 JANUARI 2016

35 JAAR WTC ELST WORDT IN STIJL GEVIERD

Wist u dat de wielertoeristen club van Elst inmiddels 35 jaar 
bestaat? Op 16 januari stelde WTC Elst in ’t Hoekske haar 
nieuwe outfit voor. Vanaf 6 maart wordt opnieuw gefietst.  

ELke zondag vertrekt om 8 uur 30 de eerste groep voor een 
tocht van 70 à 90 kilometer. Een half uur later, om 9 uur, 
wordt aangezet voor een tochtje van 60 kilometer. De dames, 
op hun beurt, fietsen elke woensdag … 

• • •

24 JANUARI 2016

D'IISTE GEUTE MET HERMAN VERBRUGGEN

Het was Herman Verbruggen die zich goed uit de slag trok in 
het Elsters ovenmuseum. En al was hij tijdig aanwezig, toch 
moesten de verzamelde pers en de notabelen lang op hem 
wachten. Alle aanwezige kinderen wilden immers met 
Markske op de foto.  

Herman reageerde erg gevat op zowel de uitleg, als de 
opmerkingen vanuit het publiek. En dit terwijl hij 
geutelingen goot alsof hij het nòg al gedaan had..… 



• • • 

14 FEBRUARI

GEUTELINGENWORP

Wat is een Elstenaar in het voorjaar waard zonder 
vermelding van de Geutelingenworp… Op 14 januari was het 
weer zover! Als eerste namen zangeres  Lindsay  en 
geutelingenboerin  Flore  plaats in de elevator. Zij ledigden 
twee volle dozen met mini-geutelingen. Miel loste zijn boerin 
af voor een tweede rondje, waarna het koppel herenigd werd 
en Lindsay zich naar de geutelingentent begaf. 

Eén aanwezige ving het nummer 1, goed voor de hoofdprijs 
van 250 euro, geschonken door Belfius Brakel. De gelukkige 
winnaar was Tibo Van Petegem. 

• • • 

26 - 28 FEBRUARI

KSA ELST UITSTAP SCHOONAARDE

Als generale repetitie op het groot zomerkamp, zijn onze 
Elsterse KSA’ers in het voorjaar al eens op uitstap geweest. 
Dit jaar werd Schoonaarde (bij Lede) onveilig gemaakt door 
een paar gepassioneerde leiders en leidsters, gevolgd door 
een schare enthousiaste jongeren.. 

En blij dat de ouders zijn dat hun kinderen eens een weekend 
zonder computer of tablet moeten spenderen! 

• • •

4 MAART

PASTA AVOND ‘HET GROENE LILARE’ 

Naar jaarlijkse gewoonte organiseert onze Basisschool een 
Pasta Avond. Dit brengt niet alleen geld in het laatje om 
mooie projecten te kunnen organiseren met onze 
(klein)kinderen, het creëert een krachtig sociaal weefsel 
waar minstens 3 generaties met elkaar betrokken worden. 

Dit jaar was het verzamelen (en eten) geslagen in de 
Vierklaver in Michelbeke. Een mens moet ook eens op 
verplaatsing durven gaan zeker… 



• • • 

1 MEI

EERSTE COMMUNIE ELST EN ZEGELSEM

Op zondag 1 mei vierden Elst en Zegelsem samen hun 
communicantjes in de kerk van Zegelsem.  

De communicanten van Elst waren dit jaar: Emmelien De 
Raeve, Marie Cousaert, Rane Carobel, Vinze Verheyden, 
Febe D’Haenens, Yana Taildeman, Aaron Roos, Femke 
Buyens, Justine De Pooter, Matteo Debruyne en Maya 
Bondar.  

Enkele kindjes van Elst vierden diezelfde dag ook hun 
lentefeest: Yenthe De Meulemeester, Jitse Ocket, Ferre 
Petrens en Seppe De Raedt. 

• • • 

28 MEI

SCHOOLFEEST ELST

Vlak voor het ter perse gaan van deze Elstenaar, kon onze 
redacteur nog genieten van een schitterend schoolfeest.  

Onze dorpsschool is nog nooit zo levendig en bruisend 
geweest. Intussen zijn er meer dan 90 kinderen die elke dag 
kunnen genieten van de lieve zorgen van hun juffen en het 
pedagogisch project van ‘Het Groene Lilare’. 

De afgelopen jaren werd er enorm veel geïnvesteerd in 
infrastructuur: zowel de klassen, de turnzaal als het 
kloostergebouw zijn helemaal onder handen genomen. 

We zijn fier Elstenaar te zijn en onze kinderen en 
kleinkinderen in zo’n mooie, warme omgeving te zien 
opgroeien! 



ELSTERSE VERENIGING IN DE KIJKER

Ben je een creatieve madam ?  Maak je graag zelf coole 
kinderkledij ? Of eerder een retro rokje of hip kleedje voor 
jezelf ?  Kan je een beetje overweg met de naaimachine, maar 
vind je thuis niet steeds de tijd, de ruimte of de goesting?  Of 
ben je een ‘vlijtige’ naaister en bruis je van de ideeën ? Nood 
aan inspiratie ?  Hou je van haken, breien en wil je dit graag 
samen met anderen doen ?  Heb je creatieve vriendinnen, 
maar geen plaats waar je samen  aan de slag kan ?  

Welkom in het naai- en creacafé, op dinsdag van 18:45 – 22:00 ! 

“Naai- en creacafé in Elst”

Wat doen we :  

Iedereen creëert zijn eigen (naai)projecten, inspireert en helpt 
elkaar, wisselt ideetjes/patronen uit, … Een gezellige babbel en een 
glaasje horen er ook bij ! 
Af en toe organiseren we een work-shop  (zoals afgelopen jaar fijne 
juwelen haken, knusse poncho haken, persoonlijk  rokpatroon 
opmaken, pennenzak en handige tas naaien, praktisch 
speldenkussen, opbergmanden naaien, retro portemonneetje 
haken…) 



ELSTERSE VERENIGING IN DE KIJKER

Iedereen welkom  !!!!! 
  

Wil je meer info ?  Geef een belletje, een mailtje of kom gerust eens 
kijken op dinsdag ! 

• 	 Veerle :  0496/53 76 93 - veerle.rolle@gmail.com 
• 	 Liselot : 0488/27 73 14 – lotjeklijn@yahoo.com 
• 	 Marieke : 0478/ 30 01 36 – mariekeds12@hotmail.com 

Waar kan je ons vinden : op de bovenverdieping van de dorpszaal op het 
kerkplein in Elst  (boven JH Rustica). 

Start van het ‘nieuwe’ jaar :          DINSDAG 7 JUNI 2016 OM 19U !!!       

Hoe word je lid : Voor 10 euro ben je een jaar lid en betaal je per avond 
slechts 2 ipv 4 euro. Een drankje wordt voorzien. Ook dit jaar hebben we 
een lock- en naaimachine ter beschikking (van sponsor Mertens). De eerste 
25 leden verwennen we met een goodie bag  ! 
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“ALNETUM 2016”		 KUNST IN ELST

Zoals aangekondigd in de vorige editie van dE was er in onze 
Sint-Apolloniakerk, in het kader van de geutelingenfeesten 
en ter gelegenheid van de Sint-Apollonia-kermis, naar goede 
gewoonte een tentoonstelling.   
Van 7 tot en met 21 februari kon u van 10 tot 12 en van 
13:30 tot 17 uur, werk bewonderen van Jafeth Gomez uit 

Colombia in het kader van "Pachamama", "Moeder Aarde" en de strijd van de Colombiaanse boeren 
tegen de grootgrondbezitters, dit jaar het thema van Broederlijk Delen.  

In het kader van de Encycliek "Laudato Si" van Paus 
Franciscus, waarin hij opkomt voor behoud van de aarde 
en pleit voor eerlijk grondbezit en  verdeling van de 
aardse rijkdom onder alle bewoners, was er kalligrafisch 
werk te bewonderen.  Een mooi overzicht van wat er 
allemaal kan: klassieke kalligrafie van teksten, origami 
en installaties met kalligrafie, kalligrafie op steen tot 
werken waar de letters bijna niet meer leesbaar zijn 
maar het onderwerp van het beeld worden. 

Emeritus Priester Georges Herregods, zelf kunstenaar, begon meer dan 20 
jaar geleden vrienden kunstenaars uit te nodigen om jaarlijks een 
tentoonstelling op te zetten. Hij kon zichtbaar genieten van al het moois. 

Tijdens de opening van de tentoonstelling 
werden de inleidingen afgewisseld met 
muziek gebracht door V.I.O.S accordeonclub 
uit Brakel.  Het geheel werd afgesloten met 
e e n r e c e p t i e a a n ge b o d e n d o o r h e t 
Geutelingencommité. 

…/… 



“ALNETUM 2016”		 KUNST IN ELST

Op vrijdag 19 februari ter gelegenheid van de sluiting van de 
kunsttentoonstelling was er in de dorpszaal een ‘Noord-
Zuidavond’ met de Colombiaanse kunstenaar Jafeth Gomez. 

Na een laatste bezoek aan de tentoonstelling zakte het 
gezelschap af naar de dorpszaal voor een cultureel-culinaire 
ontmoeting met Colombia. 

Broederlijk Delen organiseerde deze ontmoeting samen met 
Gezinsbond Zwalm, Horebeke, "In de rand" (= Elst, Zegelsem, 
Michelbeke), de parochies Elst en Nederbrakel en met steun van 
het gemeentebestuur. Broederlijk Delen zet dit jaar de strijd van 
de Colombiaanse boer centraal. Zij kunnen overleven op hun 
stukje grond door diverse gewassen te telen en er zelfs wat van te 
verkopen. 

Grote organisaties zetten boeren ertoe aan om hun land 
te verkopen maar met het handvol geld kunnen zij slechts 
kort overleven in de stad en vervallen snel in armoede. 
Wie niet wil verkopen wordt gepest tot hij het opgeeft. 
Dan komen er honderden hectaren monocultuur als maïs, 
koffie en zelfs naaldhout. De plaatselijke bevolking vindt 
daarin ook geen enkele tewerkstelling. Op andere 
plaatsen wordt grond opgeëist voor open mijnbouw. En 
dan is er nog de niet aflatende strijd van de drugsmaffia 
en de corruptie van leger en politie. 

Er zijn tal van kleine organisaties ontstaan die de boeren 
geweldloos verdedigen door hen te organiseren en hun 
rechten duidelijk te maken. Ook via kunst leren zij hun 
cultuur te waarderen en voor zichzelf op te komen. Zij 

worden hierin door 
Broederlijk Delen 
gesteund. 

Wij kregen muziek te horen gebracht door "ILLYA", met op de 
gitaar Guillermo Garcia, dwarsfluit door Anneleen en zang 
door Camille. 

Daarna werden we vergast op Colombiaanse gerechtjes:  chips 
met groenten-beleg en zoete gebakken banaan en een glas 
W e r e l d w i n k e l 
wijn.  

Geruime tijd nog werd er druk nagepraat met een 
glaasje (of een paar) want deze keer mocht er gerust 
eentje meer gedronken worden voor het goede doel. 

Met dank aan www.kerknet.be/parochie-brakel-lierde. 

Er was een interview met kunstenaar Jafeth Gomez 
afgenomen door Sari Stoops van Broederlijk Delen en voor 
de vertaling zorgde Alessandra.



We zijn toe aan alweer een nieuwe 
fotozoektocht.  

Weet ons exact te vertellen waar deze 
foto genomen is en win een mooie prijs 
u aangeboden door de redactie.  

Antwoorden sturen vóór 30 september 
2016 naar redactie@deelstenaar.be of naar 
dE Elstenaar, Ommegangstraat 33A, 
9660 Elst. 

Uit de juiste inzendingen zal een 
winnaar worden gekozen door uitloting !

FOTOZOEKTOCHT

Winnaar vorige fotozoektocht!

Het antwoord was inderdaad de achtertuin van het huis, 
gelegen in de Smisstraat 18 te Elst.  De foto werd genomen 
vanop de landweg tussen de Smisstraat en de 
Ommegangstraat (genaamd Dorekouter). 

Uit de vijf juiste inzendingen werd één winnaar uitgeloot : 
Tido Van Hootegem uit de Smisstraat te Elst.  Hij wint een 
gratis kaart (ter waarde van 10 euro) voor het dorpsontbijt 
op 12 juni 2016.  De kaart werd door de redactie bezorgd.
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ERFGOED IN ELST

Inwijding van de gerestaureerde St.-Apollonia kapel aan de Lepelstraat in Elst 

Zoals in de vorige editie van dE werd aangekondigd 
werd op 12 februari  de St.-Apolloniakapel heringe-
zegend.  Na 5 jaar restauratieleed kon de kapel, die 
dateert van rond 1880, eindelijk opnieuw ingewijd 
worden in aanwezigheid van een ruime belang-
stelling.  De kapel onderging een opknapbeurt van 
vloer tot en met dak en ook het beeld werd herschil-
derd.  De kapel is eigendom van de gemeente en er  

werden veel inspanningen geleverd om dit mooie 
hoekje terug aantrekkelijk te maken.  Namens 
het Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen, 
Monumentenzorg en de gemeente werden de 
inspanningen van zeer velen geprezen en ook de 
talrijke vrijwilligers (zoals de buurman) werden 
bedankt voor hun inzet. 

Deken Luc Van Den Velde mocht de 
kapel en het beeld opnieuw inzegenen 
en sprak de hoop uit dat de H. Apollonia 
ook nu teken van hoop mag zijn voor 
allen voor wie het leven zwaar valt. De 
gerestaureerde kapel evenals de 
gerestaureerde toren van de kerk 
waren ook aanleiding tot het maken 

Het speciaal 
opgerichtte "Orchestra 
d'Apollonia" speelde 
een opgewekte 
serenade en iedereen 
kon zich tijdens de 
aange-boden  receptie  
gaan opwarmen in café           
“'t Hoekske". 



90 JAAR JONG

In een volgelopen Sint-Apolloniakerk werd op Paaszondag 
27 maart tijdens een plechtige, met zang (met dank aan 
KSA-Elst) opgeluisterde misviering, Z.E.H. Emeritus 
priester Georges Herregods in de bloemen gezet ter 
gelegenheid van zijn 90ste verjaardag op 25 maart 2016. 

Te midden van familie 
en vrienden werd door 
Lieve De Meyer en 
Jaak Herregods (broer 
van Georges) hulde 
gebracht aan het heel 
rijke leven van de 
jarige.  Een leven 
waarbij Georges  

hoofdzakelijk ten 
dienste heeft gestaan 

van zijn soldaten 
(tijdens zijn 
aalmoezenierschap bij 
het Belgische leger), zijn 
parochianen (tijdens zijn priesterschap) en de kunst.  

Op een uiterst subtiele manier, eigen aan onze priester-
kunstenaar, bracht hij de actuele vluchtelingen-
problematiek naar voor, door in zijn homilie te 

verwijzen naar het boek ‘Christus wordt weer gekruisigd’ van 
de Griekse schrijver Nikos Kazantzakis, waarin mensen op 
de vlucht voor oorlog en armoede elders een veilig 

onderkomen zoeken.  De wijze waarop hij de historische 
figuur Jezus en diens lijdensverhaal tegenover de veelal 
mythologische Bijbelverhalen van 2000 jaren geleden (zoals de 
verrijzenis) plaatste, bewijst eens te 
meer de eruditie en de wijsheid van 
‘onze’ Georges. 

De aanwezigen werden bij het 
buitengaan van de kerk vergast op 
paaseieren en velen onder hen hebben 
samen met de jarige nog nagenoten in 
de dorpszaal waar een drankje en een 
hapje werd aangeboden. 

“Niemand heeft zich waarschijnlijk ooit afgevraagd 
hoe het komt dat een leger-aalmoezenier uit Keulen 
zich in Elst komt vestigen als pastoor”

                “’t Is Pasen in het land !”

“Violet : artistieke kwaliteiten; Blauw : vertrouwen; 
Geel : creativiteit, humor; Groen : duurzaamheid; 
Rood : passie, energie, liefde; 
Een streepje Zwart als teken van rebellie”

“Als wij rond Pasen het lijdensverhaal van Jezus 
gedenken, dan is dat geen toneelstuk of geen 
gewoon verjaardagsfeest, zoals ze vandaag zinnens 
zijn te doen.  Het is meer dan dat ….



De redactie ontving diverse e-mails met betrekking tot 2 gepubliceerde foto’s uit de vorige editie van dE 
Elstenaar .  We publiceren de meest relevante van respectievelijk mevrouw Marie-Claire Uytterhaegen en de 
heer Jacques De Smet, hieronder : 

Wat betreft de foto in dE Elstenaar waarop men 
de straten versiert voor de processie : 
Van links naar rechts : Clara Van Neervelde, 
Etienne Loterman, ? , ? , Leonie Hoebeke 
(vrouw van Alfons Van Nedervelde), Maria ? (in 
de volksmond : Bellekens Maria - vrouw van 
Mielke Kindt).  Dat klein ventje is ? 
Het kleine meisje dat ben ik : Marie-Claire 
Uytterhaegen.  

Wat de klasfoto betreft : Danny De Cubber ?? Ik 
denk dat het de zoon is van : ? De Temmerman 
(broer van Godelieve De Temmerman, ze 
woonden vroeger waar nu Dany Deprez met zijn 
moeder woont. 
Graag gedaan, ik vind dat wel plezant foto’s uit 
de oude doos. 
Groetjes, 
Marie-Claire

BOVEN (van links naar rechts) :  

Luc WATTE, Daniêl DE BLEECKER, Luc DEVLO, Frans BAECKELANDT, 
André DE KEYZER, Juf Emma VAN DEN DOOREN, 

MIDDEN (van links naar rechts) : 

Paul SEGHERS (+), Johan VAN DEN DOOREN, Bernard CRUYPELINCK, 
José KINDT, R. of G. VAN OUDENHOVE , Frans VAN NIEUWENHOVE,  
Jacques DESMET 

ONDER (van links naar rechts) : 

Albert MATTHYS, Freddy SEGERS (+), Henri MATTHYS, Freddy 

VANDERCRUYSSEN, Fernand LOMAN, Danny DE CUBBER (?) 

LEZERS SCHRIJVEN …

Mogelijke bijkomende verklaring van de foto : 
De groep is het derde leerjaar, het schooljaar 
(1960-1961) zal juist zijn. 
R. of  G. Van Oudenhove : Het is G. (Gerard) zijn 
broer Robert zat toen in het vierde studiejaar. 
Danny De Cubber ?? Ik ben bijna zeker dat het 
hier gaat om Jozef De Temmerman.  Verhuisde 
kort na het nemen van de foto met zijn broer en 
ouders naar Geraardsbergen.  Zijn tante was 
Godelieve De Temmerman, moeder van Marnic 
Bouvard (wonende Terwalle).  Hij zal er wel meer 
van weten, misschien kunt u bij hem eens 
informeren. 
Hopende u verder te kunnen helpen. 
Met vriendelijke groeten, 
Jacques

Hiermee zijn een aantal ‘processie-versierders’ herkenbaar geworden en is op zijn minst het raadsel van R. of G. 
Van Oudenhove en Danny De Cubber (?) opgelost.   
De redactie dankt alle lezers die reageerden en in  het bijzonder Marie-Claire en Jacques, van harte !



FOTO UIT DE OUDE DOOS

RECHTSTAAND (van links naar rechts) 

Luc Van Wambeke (+), Valère Cruypelinck, Antoine Carbonelle, Paul Martens, Luc Minnaert, Albert Carbonelle en 
Antoine Seghers. 

GEHURKD (van links naar rechts) 

Willy Van Der Stichelen, Luc Vekeman, Luc Rasschaert, Eric De Bleecker, Robert De Groote en Willy Gerardi. 

WEETJE 

In 1952 richtte Leon Van Wittenberghe (+), samen met een paar vrienden, Football Club Elst op.  De 
aansluiting bij de K.B.V.B gebeurde op 30 augustus onder stamnummer 5589.  De oprichter Leon was 
oud-speler van Daring Brussel en bezorgde de club de blauw-witte Brusselse reservetruien, vandaar de 
kleuren blauw-wit.  Er werd gestart in de reeks “Bijzondere Reserven”.  In 1953 werd gespeeld in 3de 
provinciale. Na het seizoen 1968-69 werd 4de provinciale opgericht. In 1972 zakte FC Elst naar 4de 
provinciale.  Samen met het 25-jarig bestaan kon in 1977 de titel worden gevierd en steeg de ploeg naar 
3de provinciale.  Helaas, na 2 seizoenen zakte FC Elst opnieuw naar de laagste provinciale reeks, om 
onmiddellijk terug kampioen te spelen (seizoen 1979-80).  In 1994 deed de ploeg dit nog eens over : 
zakken naar 4de om het volgende seizoen opnieuw te stijgen naar 3de provinciale.  In 2000 speelt de club 
kampioen in 3de en promoveert voor het eerst naar 2de provinciale.  Na twee moeilijke seizoenen in de 
onderste regionen van 2de provinciale keert FC Elst, net 50 jaar jong, in 2002 terug naar 3de provinciale. 
In 2004 stopt de ploeg definitief nadat meer dan de helft van de bestuursleden hun ontslag indienen en er 
onvoldoende nieuwe bestuursleden worden gevonden om de club in leven te houden.



WIST U DAT …

De prijs voor het mooist gerestaureerde gebouw in 
Brakel ging naar de Sint-Apolloniakapel in Elst. Ook 
de Onze-Lieve-Vrouwekapel op het kruispunt van de 
Jagersstraat (N8) met Haeyershoek was 
genomineerd, maar nog niet voltooid. 

Het Fonds voor de 
Bescherming van 
het Brakels 
Cultureel Erfgoed 
(FBBCE) duidde de 
Sint-Apolloniakapel, 
op de hoek van de Lepelstraat en de Gentsestraat, aan als de 
beste restauratie in Brakel in 2015.  De gerestaureerde kapel 

werd op 12 februari pas 
ingezegend (zie artikel elders in dE).  De restauratie was 
mede te danken aan het Regionaal Landschap Vlaamse 
Ardennen (RLVA), die projecten opzet die het 
landschappelijk erfgoed versterken. Financiële steun kwam 
er van de provincie Oost-Vlaanderen en de gemeente Brakel. 

De gemeente heeft de omgeving van de kapel verfraaid door 
de heraanleg van de bestrating met kasseien en een sanering 
in de wirwar van signalisatie.  De verering van Sint-Apollonia 
in Elst dateert uit de zestiende eeuw en in de zeventiende 
eeuw is al sprake van bedevaarten.    

"De kapel in Elst wordt een levend monument", zo verklaart 
Elstenaar Bert Broos.  Hij is peter van de kapel, terwijl 
Marleen Van den Broeke van het naburige café 't Hoekske het 
meterschap over het gebouw heeft aanvaard. 
“Als peter van de kapel ga ik proberen om de kapel meer onder de 
aandacht te brengen. Het hele jaar zullen we hier samen met de 
buurtbewoners activiteiten organiseren. Ondertussen hebben we al 
kerkstoelen geplaatst zodat de kapel een rust- en bezinningsplekje kan 
worden voor de vele wielertoeristen die hier passeren.  De kapel ligt op 
het traject tussen de Leberg en de Berendries, twee hellingen gekend van 
de Vlaamse voorjaarsklassiekers.” 

Ondertussen werd door de peter Bert Broos eveneens een 
facebookpagina (https://www.facebook.com/Hapolloniakapel-
ELST-1231603473521248/) omtrent de kapel ontworpen.

Meter en peter van de kapel
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https://www.facebook.com/Hapolloniakapel-ELST-1231603473521248/


WIST U DAT …

… in 2009 ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan 
van het dekenaat Nederbrakel een verjaardagskalender 
werd opgesteld, met tekeningen van priester-
kunstenaar Georges Herregods. 
Deze prachtige verjaardagskalender (waarvan u 
hiernaast enkele tekeningen te zien krijgt) vertoont per 

maand één van de twaalf 
parochies uit het 
dekenaat zoals het toen 
bestond, voorgesteld met 
één of ander ludiek 
kenmerk van die plek. 
Er zijn nog steeds 
exemplaren van die 
kalender te verkrijgen, 
hij kan u gedurende vele 
jaren belangrijke (verjaardags)data helpen 
herinneren. 
De kalender is te bekomen op het dekenaat te Brakel 
of via redactie@deelstenaar.be, voor de luttele som van 
5 euro.

Voorblad van de kalender met toepkapel

De maand september met de Sint-Ursmaruskerk

De Sint-
Apolloniakerk 
te Elst

De Sint-Sebastiaankerk te Michelbeke
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NOTEER IN UW AGENDA !!!

Op zondag 9 oktober om 19u30 richt vzw 
Dorpsforum Elst in samenwerking met 
Toneelgroep Elsuth een avondje Franse 
chansons in met het Sarah d’Hondt Quartet in 
de dorpszaal te Elst. 

Sarah D’hondt heeft een stevige reputatie als 
chansonnière. 
Haar mooie en opvallende stem bezorgde haar 
de bijnaam Nachtegaal. 

Deze nachtegaal vliegt al jaren van podium naar podium, rijfde ondertussen de Liesbeth Listprijs en 
buitenlandse invitaties binnen en dook met haar topteam ‘Sarah D’hondt Quartet’ de studio in. 

Met haar recente plaat (2016) ‘Souvenir’ vol herinneringen van toen en morgen toont deze straffe 
dame hoe ze niet alleen de stem en de stiel van het vertolken beheerst. 

Sarah D’hondt gaat in haar repertoire op zoek naar souvenirs uit het Franse repertoire. Ze vertolkt al 
deze kleine verhalen met een grote naturel en ook met haar bindteksten weet ze het publiek telkens te 

boeien en te ontroeren. 

Persoonlijkheden zoals Edith Piaf, Josephine Baker 
en Lucienne Boyer passeren de revue. Sarah 
D’hondt wordt daarbij begeleid door Stijn Bettens 
(accordeon), Lieven Van Pée (contrabas) en Bart 
Vervaeck (gitaar). 

Zowel bij het brengen van als tijdens haar zoeken 
naar souvenirs, bewijst  Sarah D’hondt dat ze een 

nieuwsgierige en naturelle nachtegaal is en blijft. 

Met Souvenir heeft de altijd expressieve Sarah D’hondt – Ze werd ooit door Kurt Van Eeghem 
vergeleken met de bekendste artiste van haar tijd Mistenguett, waarna Liesbeth List Sarah prompt tot 
haar persoonlijke favoriete uitriep (“Zij is het lied!”) – een plaat gemaakt die een ode brengt aan een 
prachtige periode uit de muziekgeschiedenis. 

Elst krijgt nu de kans om Sarah D'Hondt en haar muzikanten aan het werk 
te zien in de eigen dorpszaal 

Zondag 9 oktober 2016 om 19u30. Noteer het alvast in uw agenda!  

Meer informatie: Henk Van Hootegem, 0485/71.52.24

Z I N G E N  I S  B R E N G E N ,  D E L E N … P A S S I E !



ELSTERSE WOORDJES

Wegens het niet verschijnen van het weekblad 'De Beiaard' gedurende de oorlogsjaren '14-'18 en er derhalve geen 
echt "streeknieuws" uit onze gemeente uit die tijd kan worden teruggevonden wordt de rubriek '100 jaar geleden' 
gedurende een tijdje stopgezet.  De rubriek zal bij leven en welzijn worden voortgezet in 2019. 

Om u niet op uw Elsterse honger te laten zitten besloot de redactie om in de komende edities van "de Elstenaar'' het 
op een andere boeg te gooien en u telkenmale te vergasten op een aantal  typische Zuid-Oostvlaamse dialectwoorden.  
Er werd met veel plezier geput uit het boek : Zuid-Oostvlaandersch Idioticon van Isidoor Teirlinck (1851-1934), 
zoon van de toenmalige dorpssmid  te Zegelsem en vader van de alomgekende Herman Teirlinck. 

We openden de reeks met de letters A, B, C en D (zie vorige editie van "dE Elstenaar”) en vervolgen nu met de 
letters E, F, G en H. 

EEMERE : emmer.  Dor drenken ze bier mee eemers. 
EEREBEZE  : aardbei.  ’t Es den tij’ van d’eerebezen. 
EESGAT :  (uitspr. eeschat), onderste deel van boom dat bijna geheel in de grond steekt.  Van ’n eesgat keunen ze ne 

vleesblok moak’n. 
ENGELKE-PATENGELKE : kinderspel. Twee kinderen geven elkander de hand en dragen, op hun twee aldus 

verenigde armen een ander klein kind. 
EURLEUGE : oorlog(e). Hier = oude Romeinse weg tussen Nederbrakel 

en Elst.      ’t Es op d’Eurleuge gebeurd.         ’t Volk zegt 
da ’t er op d’Eurleuge nog ne veldslag geleverd es. 

FABRIEKOUDZE : fabricage. Er es veel fabriekoudze te Ronse. 
FAPEUR : lucifer, fosforstekje. Gee mij e fapeurke. 
FENIJNIG : venijnig (van personen). ’t Es ’n venijnige Triene. 
FLEIKONTE : vleister. 
FLEIKLOOT :vleier (in slechte zin). 
FLODDERKODDE : meisje (of kind) dat vleit en streelt. 
FOEFELDERIJE : heimelijke wegmoffeling, broddelwerk. Da’ werk en deug niet, ’t ‘en es mor foefelderije. 

GABBE : gapende wonde. ’t Was ’n groote gabbe.  
GEETENDOKTEUR : (spottend) iemand die veearts of dokter speelt. ’t Hoorebeke waster ne geeten-dokteur. 
GEGUZZEL : gutsen, spuiten, vloeien van water. ’t Hee ferme gereend; hoorde ’t geguzzel van ’t water ? 
GROENEGHIED : groen kruid, gras.  Gee’ ’t konijn ‘m beetse groeneghied. 
GROOTSCHAARD : (uitspr. grootschort) = hovaardig mens. 
GULZIG-GA-WEEG : als een gulzigaard.  hie sloebert zijn bier uit, gulzig-goa-weeg. 

HANKERACHTIG : zeer begerig, verlangend.  Hie es hankerachtig nor ’t geld. 
HARLOODZE : uurwerk.  D’ harloodze van de kerke stoa’ stille. 
HEUOPPERE : hooi-opper = hoop hooi omtrent 2 meter hoog in weide op houten staketsel. 
HEUMIJTE : hooi-stapel met dak.  Nen heuoppere en es geen heumijte. 
HINNEKOT : hoenderhok.  De wereld es ’n hinnekot, de bovenste beschijten d’onderste. 
HUL : groep van bijeenstaande dingen.  Nen hul ges (=gras).  Nen hul blommen.  



De redactie kreeg een verzoek van een ex-Elstenaar, Monique Kindt : 

Ik ben op zoek naar een klasfoto : het betreft de meisjesschool op Terwalle te Elst (de huidige 
basisschool te Elst : het Groene Lilare). 

Ik ben van het jaar 1959.   Zoals ik mij herinner zijn 
o.a. Monique De Koekelaere, Rosanne Backaert, 
Carine V.D.Broeke, Christine Aubeeck, Sonja Torck , 
eveneens van dat jaar.   We zaten altijd per twee 
leerjaren, dus een keer bij de leerlingen van het jaar 
1958 en een andere keer bij de leerlingen van het 
jaar 1960 . 

Van het jaar 1958 denk ik dat het onder meer Anne 
Fouquet, Martine Watté, Martine De Clercq en 
Corinne Verbruggen waren en van het jaar 1960, 
Marleen V.D.Broeke, Rita Loterman, Martine 
Browaeys, Lucrèce Ysebaert en Carine Piens.   

De leerkrachten toen waren: 
Peuter en 1e kleuterklas = Juf. Beatrice . 
2e en 3e kleuterklas = Zuster Alida. 
1e en 2e leerjaar = Juf. Marie-Paule . 
3e en 4e leerjaar = Juf. Rosine . 
Het 4e en 5e leerjaar heb ik niet meer in Elst gedaan . 

Heel erg bedankt voor de nodige opzoekingen. 

Monique 

Alle antwoorden zijn 
welkom op redactie@deelstenaar.be! 

REDACTIE  
Freddy Blondelle, Hugo Conderaerts, en Karel Van den Berghe

TEKENINGEN  
Georges Herregods

ZOEKERTJE : klasfoto
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•levende kicker 
•ploegen inschrijving 

ter plaatse 
•ambiance verzekerd

Zondag 28 augustus 
vanaf 13 u op het St-Apolloniaplein 

Dorpsdag Elst

Dorpswandeling 
Vertrek om 14u op dorpsplein 
Verzamelen vanaf 13:30

het 

E(lsters) 

K(ampioenschap)

Muziek & Dans 
vanaf 19u30

Kinderanimatie 
vanaf 17u

Elst - winnaar ‘Dorp met Toekomst’ 2009

•wandeling langs de mooiste 
plekjes van Elst 

•met het dorp op stap 
•met muzikale begeleiding




